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OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

Geridor Optika • Budakeszi, Dózsa György tér 1/a
Tel.: +36-23-452-415 • Ny.: H-P 10.00-18.00.

Biatorbágy, Baross Gábor u. 3.
Tel.: +36-23-312-004 • Ny.: H-P 10.00-18.00., Szo. 9.00-13.00.

http://www.geridoroptika.hu
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Virág, hatalomba, 
puska a talonba!
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Megszokott 
boltok – 

új helyszín

MunkaTÁRSAK jelentkezését várják
A PRÍMA ÉLELMISZER-ÁRUHÁZAK A BUDAKÖRNYÉKEN (BIA-
TORBÁGY, CSODASZARVAS U. 2.; BUDAKESZI, DÓZSA GY. TÉR 
1/A; ETYEK, KÖRPINCE U. 4.; BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 52-54., 
PÁTY, SOMOGYI B. U. 3.), TELKI, NAPSUGÁR UTCA 2.

eladó, pénztáros, hentes, csemegepultos, árufeltöltő stb. 
munkakörben.

Felvételi követelmény: szakirányú képesítés, gyakorlat előny.

Amit kínálunk: versenyképes fizetés, Jó munkakörülmények, cafe-
teria, utazási hozzájárulás, továbbtanulási, előmeneteli lehetőség.

Jelentkezni az üzletvezetőknél személyesen vagy telefonon; pos-
tán önéletrajzzal, pozíció megjelölésével (cím: Krupp és Társa Kft., 
2040 Budaörs, Szabadság út 52-54.); 
e-mailen: bodonyi.balazs@krupptsa.hu

ÁLLJ BE KÖZÉNK, EZ EGY PRÍMA CSAPAT!

TÁRSkeresés
Keresem 
a társam
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Hogy a legszebb hónap a május, ne-
héz lenne vitatni. Mások a szerelem 

havának is mondják, de a kettő közt aligha 
van ellentmondás. Egész hónapon át ezt a 
lelkesítő (!) szépséget, örömöt ünnepeljük 
minden lehetséges alkalommal pünkösdig s 
azon is túl a legelső napjától, sőt. A hagyo-
mány szerint már április 30-áról május else-
jére virradó éjjel a legények kiválasztották, 
majd kiválasztottjuk háza előtt fölállították, 
a természet újjászületésére, a termékenység-
re utaló a májusfát, aki lánggal kellett, hogy 
viszonozza a szerelmi jeladást. A munkásság  
ünnepe (s nem a munkáé!) sem idegen május 

elsejétől, a dolgozó emberek a munkásmozgalom megjelenése 
előtt jóval ilyen tájt  köszöntötték egymást. Később az emberi-
ség újjászületésének reményével gazdagodott ez a nap. Annyira, 
hogy a katolikus egyház az  aggiornamento jegyében az ötvenes 
évek eleje óta Szent Józsefet az ácsot ünnepli e napon.

Óriási energiák szabadulnak föl ilyenkor nemcsak a természet-
ben, hanem az emberi lelkekben is. Ennek legmagasabb rendű 
formája a mindent felforgató erő, a szerelem. Erre szép példa 
az épp ötven éve, egy kora májusi napon a franciaországi Nan-
terre-ben kirobbant diáklázadás, ami aztán az egész országon, 
de a világ nagy részén is végigsöpört. A hallgatók kezdetben sza-
bad közlekedést követeltek a fiú- és a leánykollégiumok között. 
Ne tessenek ezen mosolyogni, mai történészek a megmondhatói, 
hogy 68 májusának legfontosabb, máig ható következménye 
a nemiség fölszabadulása. A franciaországi események nem 
a semmiből jöttek, nem is légüres térben terjedtek; addigra a 
szexuális forradalom már az egész nyugati világot magával 
ragadta, a Ne háborúzz, szeretkezz (lám, mindig ehhez a kály-
hához jutunk vissza) hippi szlogenje, ami talán Amerikából in-
dult, már egy egész nemzedék jelszavává vált, nem kis riadalmat 
okozva a szülők generációjában. A pacifista diákokra fegyvert 
szegező karhatalmisták puskacsövébe virágot dugó diákok fél-
reérthetetlen, sőt drasztikus, felforgató  és megbotránkoztató 
üzenetet küldtek a hatalmasoknak, akik, miközben a világ még 
szinte ki sem heverte, föl sem fogta, meg sem emésztette a má-
sodik világháború szörnyűségeit, újabb borzalmakat árasztott ki 
a világra. A puskacsőbe dugott virágok egyúttal azokra a jele-
netekre is rímeltek, amelyekben a diákok anyái köszöntötték an-
nak idején e floreális jelképekkel a háborúnak véget vető, a békét  
végre elhozó fegyvereseket. Mit tesz isten, a világháború befe-
jezése az európai hadszíntéren is egy májusi napra, történetesen 
9-ére esett, amit azóta is a Győzelem Napjaként ünnepel, akinek 
még jelent valamit a történelem.

Aligha véletlen (naná, hogy nem), hogy ugyanezen a napon, 
május 9-én terjesztette elő Robert Schumann, az egyik alapító 
atya híres nyilatkozatát Európa újjászervezésére, amit a törté-
nészek az Európai Unióhoz vezető út első lépéseként értékelnek, 
s e napot mint az EU születésnapját tarjuk számon.

Nem árt emlékeztetni minderre. Korunk emberei, kiváltképp 
hatalmasai mintha manapság egyre inkább megfeledkezné-
nek a béke megőrzésének mindenekfölött álló fontosságáról, 
s az európai civilizáció utolsó fél évszázadában elért páratlan 
eredményeiről.

Sokszor az az ember érzése, hogy ezt az egész építményt már 
csak a szentlélek tartja egyben. Annyit a magunk részéről, kivált-
képp így, Pünkösd havában, merészelnénk megjegyezni, kár 
lenne, miként az idézett mondás, alábecsülni a szent lélek erejét: 
az Írás ugyanis azt mondja, hogy amikor eljött Pünkösd napja, 
hatalmas, szélrohamoz hasonló zúgás támadt az égből, majd 
lángnyelvek jelentek meg...

eXabo Tibor
szellemi homeless

Mottó: „A polgároknak csak egy biztosítékuk van az önkény ellen:  
a nyilvánosság; s a legkönnyebb és legszabályosabb nyilvánosság az, 

melyet a hírlapok eszközölnek” (Eötvös József)

„Minden háború első áldozata az igazság.”
(ChurChill)
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Pünkösd havában jó eret vágatni kiváltképp a Basilikát, 
mely szolgál a gyomorra, tüdő- és oldalfájdalom ellen, 

orvossággal élhetsz és purgáczióval, hasznos a kádfürdő 
és írósvaj édes tejjel egyetemben. Igen hideg italt ne i-
gyál, semmi állatnak a fejét és a lábát ne egyed, vizelindító 
orvossággal élj, hüvösítő parékat főzess; apró bojtorján-
nal a te borodba vess ürmöt és levesticumot és ugy igyad; 
forrásból éhomra inni hasznos. Ha fénylik Orbán, ter-
mett a szőlő és a bor is jó lesz. Da ha e napon eső lesz, 
tartsd a korsódat a vízcsatorna alá, miképpen egy doktor 
mondotta, hogy nincs jobb innivaló víz az esővíznél, ak-
kor megpróbálhatod az ízét; Pünkösd napján való eső rit-
kán hoz jót. Májusnak végén, ha bőven virágzik a makk, 
elég szalonna lesz. Gyönyörűségnek vidámsága, te nemes 
Pünkösd hava, együgyüeket, alázatosakat, tökéleteseket, 
igazságszeretőket, magabíró, jó, jámbor, emberséges 
személyeket és tiszta életüeket, gazdagokat, kegyeseket, 
nyájas és édes beszédü, jó erkölcsüeket és minden jóra 
igyekezőket szülsz e világra. 

CSÍZIÓ Május, Pünkösd hava

Bözsit 
a tanároknak!
A Budakeszi Oktatásügyért 
díjat idén dr. Dömötörné Papp 
Hargitának és Bokor Józsefné 
Ildikónak adományozzák. 
A testület ugyanezen ülésén 
megszavazta, hogy a pedagó-
gusnap alkalmából a pedagó-
gusok, az óvodapedagógusok, 
a pedagógiai asszisztensek, a 
fejlesztő- és gyógypedagógu-
sok személyenként 10 ezer 
forintos Erzsébet-utalványt 
kapnak.

 Itt a legújabb 
CD-m!
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KESZI ROCK MUSIC CAFFE

Májusi program:

KESZI ROCK MUSIC CAFFE
Budakeszi, Pátyi út 18.

május 12. szombat, 20:30
Anonymus 60 & El Loco

május 19. szombat 20:30
Credence Rock Band

május 26. szombat  20:30 
Dobos Kata nosztalgia 
bárzenés estje

május 5. szombat, 20:30
Blues Megálló

május 25. péntek 20:30 
Kispárna

STADT ÉTTEREM és KÁVÉZÓ

2092 Budakeszi, Fő út 57. (Az Erkel utcai parkolónál)
RENDELÉS, HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS, TELEFON: (23) 451 327
E-MAIL: STADTETTEREM@CITROMAIL.HU
HONLAP: HTTP://WWW.STADT.HU

Indul a szezon!
Érettségi bankettek, családi 

és vállalati rendezvények nálunk.

A közösségi médiában, de a sajtóban 
is folyik a bűnbakkeresés, vajon kinek 
köszönhető az ellenzék gyászos szerep-
lése az április 8-ai választásokon. Ami 
a mi látóterünkbe tartozó, Pest megyei 
2-es választókerületet illeti, az em-
beremlékezeten túlmenően, 150 évre 
visszamenőleg jobboldali beállítottságú 
vidéken kis híján meglepetés született, 
legalábbis ami az egyéni képviselő-
választást illeti. Az LMP társelnöke 
ugyanis épp hogy egy paraszthajszállal 
maradt el a Fidesz jelöltje, Csenger Za-
lán Zsolt eredménye mögött.  Ha Betle-
hem Csaba Láthatatlan Ember (Kétfarkú 

Kutya Párt) – így a lépcsőházi filozófu-
sok és politológusok – visszalépett volna, 
és a rá szavazók Szél Bernadettre adták 
volna a voksukat, a nagymamám lenne 
a 6-os villamos (ez utóbbit már én mon-
dom). Az igazság kedvéért hadd jegyez-
zük meg, a kétfarkúak együttműködési-
visszalépési hajlandóságát nagyban 
aláásta, hogy még a kampány kezdetén 
súlyos sértést kellett elszenvedniük: 
Gulyás Márton Közös Ország Moz-
galma ugyanis a kiszemelt választó-
kerületekben (köztük volt a Pest megye 
2-es is) az MKKP jelöltjeit nem vette 
föl arra a listára, amelyen az indulók 
támogatottságát egy közvélemény- 
kutató intézettel (Závecz Research) 
megmérették. Ezzel mintegy azt sugall-
ták (akarva-akaratlanul), a kétfarkúak 

nem tartoznak a komolyan veendő 
politikai erők közé. Mások magát Szél 
képviselő asszonyt kárhoztatják: ha 
nem olyan rátarti a baloldali pártokkal, 
és nem fraternizál úgy Vona Gáborral, 
mint ahogy, lehet, a baloldali szavazók 
hajlandósága is még nagyobb lett volna, 
hogy az ő neve mellé húzzák be az ikszet.  
Ezzel együtt a kétfarkúakat elmarasztaló 
érvelés formál’ logikailag stimmel: Betle-
hem majd’ kétszer annyi érvényes sza-
vazatot kapott, mint amennyi a különb-
ség volt az első helyezett Csenger-Zalán 
Zsolt (Fidesz) és a második LMP-s poli-
tikus között. (Lásd mellékelt táblázat.) 
Bár az LMP-s Szél Bernadett óvást 
jelentett be, az NVB nem rendelt el 
újraszámlálást. Az LMP a Kúriához, de 
ha kell, akár az Alkotmánybírósághoz is 
fordul, ám szakértők nem sok esélyt ad-
nak az efféle jogorvoslatnak.

Babits Zoró

Választás után, bűnbakok nyomában
Például te, te, te…
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A pátyi Sasfészek-tó története, már ami 
belőle ismert, köszönhetően a Zsámbéki-
medence természetvédelmi Egyesület 
(ZsMTE) évtizedes kitartó munkájának, 
majd’ ötödfélszáz évre nyúlik vissza. 
Legalábbis az eddigi kutatások szerint 
az 1780-as évek egyik katonai térképén 
történik az első ismert említés erről a ter-
mészeti képződményről, s az elnevezésből 
okkal gyanítjuk, hogy már akkoriban is 
gazdag madárvilág szállása lehetett a ma 
jó háromhektárnyi vizes élőhely.

A vadregényes helyszín az utókor 
érdeklődését is fölkeltette, aligha véletlen, 
hogy a hatvanas évek elején filmesek itt for-
gatták  Zola világhírű regényéből Claude 
Brasseur rendezésében a Germinal című 
filmet, magyar-francia koprodukcióban. 

Az idősebbek máig emlékeznek arra, hogy 
támadt szinte a semmiből egy kis francia 
bányászfalu a tóparton. Sok pátyi em-
ber is viszontláthatja ismerőseit, rokonait 
évtizedekkel korábbi fizimiskájával, ha ma 
megnézi a filmet (interneten elérhető), u-
gyanis a statisztéria jó része helyiek közül 
került ki. (Sajnálatos, hogy a filmtörténet-
ben a helyszínt Herceghalomhoz sorolják, 
holott a Sasfészek-tó Páty közigazgatási 
területén feküdt már akkor is.) 

A már említett ZsMTE a kilencvenes 
évek elején a Keszthelyi Agrártudományi 
Egyetem tudományos szakembereit kérte 
föl, ugyan mérnék föl a tavacska élővilágát, 
s ekkor nyert tudományos bizonyítást a 
tény, hogy a terület elsősorban madárvilága 
milyen gazdag, és védelemre mindenkép-
pen méltó. Az egyesület innentől kezdve 
kezdte meg hosszú menetelését annak 
érdekében, hogy védetté is nyilvánítsák a 
területet. Pár évvel később kiderült, erre 
nagyon is szükség lehet. Zsarnóczay Ist-
ván, az egyesület tótumfaktuma, 1997-
ben épp egy madarásztábort vezetett a 
közelben, amikor észrevették, hogy föld-
munkagépek jelentek meg a környéken, s 
ha nem annyira éberek, el is kezdik a tó 
részleges betemetését. Mint kiderült, a 
földmunkákra az 1-es (leánykori nevén: 
100-as) út és az M1-es autópálya közötti 

összekötő szakasz építése során került 
sor. Zsarnóczayék fellépése eredményes 
volt, sikerült kiharcolniuk, hogy a vizes 
élőhelyet védetté nyilvánítsák, 
és az út nyomvonalát áthelyez-
zék a tómederből. 

A küzdelem azonban nem ért 
véget, szinte a közelmúltig kellett 
hadakozniuk, hogy a természeti 
állapotot fenntartsák, tekintet-
tel arra, hogy az érintett terület, 
fontos közlekedési csomópont 
lévén, ne váljék különböző in-
gatlanspekulációk martalékává.

Legutóbb 2006-ban történt 
újabb próbálkozás a terület vé-
dett státuszának eltörlésére, de 
ezt a támadást is sikerült a helyi 

zöldeknek visszaverni-
ök. Egy évre rá az egyesület saját 
forrásból (pályázat útján), átvállal-
va az egyébként az önkormányza-
tot illető feladatot, elkészíttette a 
Sasfészek-tó természetvédelmi ke-
zelési tervét, melyben kiemelkedő 
szerepet vállalt az akkor épp önkor-
mányzati képviselőséget is viselő 
Zsarnóczay. Röpke 11 év után 
álma megvalósult: a Sasfészek-tó 
és környéke rehabilitálása megtör-
tént. Egyebek mellett megújították 

a növényállományt, az invazív, tájidegen 
fafajokat őshonosokra cserélték, s értesü-
léseink szerint a vidraállomány is jól érzi 
magát. (Érdekesség, hogy a megfigyelések 
szerint a Sasfészek-tó kifolyási pontja – a 
tó vizét a Disznólápai-patak vezeti el – a 
ritkán előforduló, fokozottan védett euró-
pai vidra ökológiai folyosójának része.) 
Kialakítottak egy madárlest, s a tó partján 

húzódó egy kilométeres tanösvény ál-
lomásain interaktív tájékoztatók mutatják 
be a hely élővilágát, ami veszélyeztetett-
nek számít.

A tanösvény a tó északi és nyugati partján 
vonul végig, mellette pihenők, pallóutak és 

madárles is található. A fás és lágyszárú 
növények ismertetése mellett külön-külön 
állomás foglalkozik a tóban és a környékén 
honos vízi gerinces és gerinctelen állatok-
kal, valamint a madarakkal.

A vízi ragadozó vidrák bemutatásának 
külön edukációs táblát szenteltek.

Az egyesület mellett külön dicséret illeti 
a Sasfészek-tó tanösvény kialakítását fi-
nanszírozó Inpark Kft-t, amely nemcsak a 
költségeket állta, de szívügyének is érezte 
a megvalósítását. Ugyancsak meg kell em-
lítenünk Ónodi Attila nevét, aki a tervezés-
kivitelezés szakmai irányítója volt.

A tanösvény egész évben nyitva áll 
az érdeklődő nagyközönség előtt. A 
természet szerelmeseinek és a kirán-
dulóknak innen is figyelmébe ajánljuk: 
Páty mellett európai színvonalú létesít-
mény jött létre.

Biator Oszi

Száll a madár sas fészkére

Pallón a víz fölött

Itt érdemes 
megpihenni
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Igencsak meglepődtek azok, akik az 
elmúlt április hónap utolsó szombatján, a 
budakeszi postán szerették volna intézni 
ügyes-bajos dolgaik közül azokat, amiket 
a postán szokott intézni az egyszerű 
halandó. A bejárat vasrácsait ugyanis zár-
va találták, s nyitott ajtók helyett egy fel-
irat fogadta őket, mi szerint egy darabig 
itt ugyan ne is zörgessenek (Aki zörget, 
annak megnyittatik?), ugyanis hiába: a 
posta egy ideig zárva lesz. A bezárás oka, 
hogy az épületet felújítják, ami, mellesleg 
szólva, rá is fér a házra. Arról, hogy med-
dig tart majd a tatarozás, hetekig, netán 
hónapokig (azt azért nem mernénk fölté-
telezni, hogy évekig), a hirdetmény nem 
mondott semmit. A keserű pirula mellé 
szinte ostyaként hatott a hirdetmény 
további része, amely arról tájékoztatott, 
hogy addig, amíg a renoválás tart, az út 
túloldalán, a volt takarékszövetkezeti fiók 
évek – a bankcsoport csődbe menetele – 
óta üresen álló épületében egy afféle tá-
bori postát (ez a mi szóhasználatunk – a 
Szerk.) üzemeltetnek majd, „csökkentett 
tartalommal” (ugyancsak saját terminoló-
gia – a Szerk.). Magyarán, nem valamen-
nyi, eddig elérhető szolgáltatást fognak 
tudni nyújtani a nagyérdeműnek. De se-

baj – így a következő passzus –, a legkö-
zelebbi, mindentudó postahivatal a budai 
Mammut (sic!) Üzletközpontban várja a 
budakeszieket.

Szóval nem állítható, hogy a PR, magya- 
rán: közönségkapcsolati kommuniká-
ció magasiskoláját mutatták volna be a  
postások a szóban forgó eset kapcsán. 
 A helyi publikumnak saját, nem hivata-
los közvélemény-kutatásunk szerint, el-
enyésző hányada tudott a fejleményekről. 
Ebből adódtak aztán az olyan, félig-
meddig vicces je-
lenetek is, hogy az 
így tájékozódott 
ügyfelek a Fő utca 
114. felé vették 
az irányt. Amikor 
hátat fordítván 
megszokott posta-
épületüknek, fölfe-
dezték az ismert 
cégtáblát srévizavé 
az utca túloldalán, 
felderült az arcuk, 
de mikor benyitot-
tak volna a hivatal-
ba, ott is csalód-
niuk kellett. „Ez is 

zárva.” Mi is csalódottak vagyunk, s bár 
csak nyitott kapukat döngetnénk írásunk 
utolsó megjegyzésével: Budakeszi egy 
ideje kinőtte postahivatalát. A dolgozók 
láthatóan komoly erőfeszítéseket tesznek 
ezt ellensúlyozandó, s az elmúlt időszak 
fejlesztései (a „kisposta” megnyitása az 
okmányirodánál; az elektronikus ügyfél-
irányító rendszer) enyhít valamelyest a 
zsúfoltságon, reméljük, hogy a felújítás 
eredményeképp nemcsak frissen mázolt 
falakat, de nagyobb ügyfélteret, több ügy-
félablakot  és korszerűbb technikai kiszol-
gálást is kapunk majd a helyi postától.

Bot Zsibora

A postás zárásra csenget

Kisújszállás
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Jó két héttel az április 8-ai választások 
után már a csak eztán megalakuló új kor-
mány tagjait is megismerhette a hazai 
közvélemény. A várhatóan zsinórban har-
madszorra miniszterelnökké választandó 
Orbán Viktor alaposan felforgatta eddigi 
csapatát, sokakat kihagyott kabinetjéből, 
és számos új embert emelt bársonyszékbe. 
Köztük van Kásler Miklós, Széchenyi-dí-
jas onkológus. Az egyetemi tanár 26 éven 
át vezette főigazgatóként, mostanáig, 
az Országos Onkológiai Intézetet (Kék 
golyó).

A családjával évtizedek óta Budakeszin, 
pontosabban: Makkosmárián letelepedett 
orvos nem az első Budakeszin élő ember, 
aki miniszteri posztot tölt be az éppen ak-
tuális kormányban. Kollégája, az agyku-
tató Hámori József jó másfél évig vitte a 
kulturális tárcát az első Orbán-kormány-
ban 1998 tavaszától. Ugyanennek a kor-
mánynak volt tagja Szabó János kisgazda 
politikus, aki a Honvédelmi Minisztériu-
mot kapta, s mandátumát ki is töltötte; eb-
ben az időszakban lakcímkártyáján egy 
budakeszi cím szerepelt.

Kásler anyai ágon Vas megyei. A  hét 
nyelven közlekedő, jogász végzettségű 
édesapa bukovinai székely, akit a második 

világháború viszontagságai sodortak 
Magyarországra. Sárváron ismerkedett 
meg K. M. pedagógus édesanyjával, s ott 
is alapítottak családot. A rendszerváltás 
után a már vezető onkológus Kásler bu-
dakeszi otthonában egyesítette családját.

Közéleti érdeklődése, jobboldali 
elkötelezettsége és mély vallásossága rég-
óta ismert. Közvetlenül politikával azon-
ban eddig nem foglalkozott. Ehhez képest 
a kormány legnagyobb, legbonyolultabb 
minisztériumát kell majd irányítania, 
ahova nem csak a Káslerhez nyilván test-
hez álló egészsé-
gügy, hanem a szo-
ciális, társadalmi 
felzárkózási, csa-
ládügyi, ifjúsági, 
köznevelési, felső-
oktatási, kulturális, 
egyházi, civil, nem-
zetiségügyi terü- 
let, valamint a 
sport is tartozik. 
Balog Zoltán ed-
digi miniszter épp 
azért nem vállalta 
az újabb miniszteri 
ciklust, mert nem 

értett egyet ezzel a túl bonyolult struk-
túrával. Az új miniszter nemcsak kiváló 
szakember, de jó szervező hírében is áll…  
Hic Rhodus, hic salta – ahogy a művelt 
kínaiak mondják… (Szabad fordításban: 
’Itt a János-hegy, itt ugorj!’.) 

Kásler amúgy szívesen fejt ki excentri-
kus véleményt a saját szakterületétől távol 
eső kérdésekről is, legyen az kozmoló-
gia, elméleti fizika, genetika vagy éppen 
a történettudomány. Sokoldalúságára 
alighanem szüksége is lesz, hogy eliga-
zodjék az Em(beri)  Er(őforrás) dzsun-
gelében. Garantáltan bonyolultabb, mint 
egy MR (mágneses rezonancia) készülék.

Artosz Bobi

Kék golyóból az Em Er élére

Az ön lába 
egészséges?

Gyógyászati Segédeszköz 
Szaküzlet 

H-P 10-18 óráig
Telefon: +36-20-389-2728
VÉNYBEVÁLTÁS, 

TANÁCSADÁS
ORTOPÉDIAI MAGÁN SZAKRENDELŐ 

DR. ELEK EMIL MIKLÓS
 

Ortopéd szakorvos, mozgásszervi specialista, gerincgyógyász 
Bejelentkezés: 06-20/389-2728

SZÁMÍTÓGÉPES TALPVIZSGÁLAT 
SZÁMÍTÓGÉPES TALPBETÉT KÉSZÍTÉSE

Egyedileg az Ön talpára készül, optimális alátámasztást biztosít 
a lábnak, korrigálja a statikai elváltozásokat.

GYÓGYCIPŐK, ORTOPÉD CÍPŐK 
készítése orvosi vényre és teljes áron

AKTUÁLIS AJÁNLATUNKBÓL:

– TB-támogatott és szabadáras termékek széles választéka
– vérnyomásmérő (Microlife, 5 év garanciával), vércukormérők
– Biokomfort papucsok, klumpák

ÜZLETÜNKBEN VÁSÁROLHAT BANKKÁRTYÁVAL IS
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT

Május: Biokomfort 
női gyógypapucsok, 
klumpák akciója!

ANGOL és OROSZ oktatás, 
korrepetálás iskolásoknak

felkészítés érettségire és 
középfokú nyelvvizsgára.

FORDÍTÁSOK készítése

Budakeszin
Telefon: (06 23) 453 217 

Tanuljunk együtt!

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos

Budajenő, Szőlőhegy u. 1.
Rendelés hétfőnként 
18-20 óra között 
Bejelentkezés telefonon:
+36 30 291 8414

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás 

dohányzásról
• Szaktanácsadás

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

Budakeszi, Fő u. 217.
Bejelentkezés telefonon: 
06 (30) 740 0691

Budakeszi és környékéről 
1-2 éves boltőrzési tapasztalattal, 
magabiztos, pontos, megbízható 

vagyonőrt keresünk.
 
Amit kínálunk:
– versenyképes jövedelem:  

860 Ft/óra (netto);
– megbízható bejelentés, képzés 

biztosítása;
– továbblépési lehetőség, utazási 

támogatás.

 
Ha a hirdetés felkeltette érdeklődését, 
érdeklődjön telefonon: 30-590-2064.

A Széchenyi-díj átvételekor

Fogadás után válthat-
nánk néhány szót a 

Higgs-bozonról és a nagy 
Fermat-sejtésről
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Dr. Moravcsik Krisztina 
ügyvéd

Könyvelés
A St-R-AS Bt. vállalja egyéni és társas vállalkozások 
számviteli feladatainak teljes körű ellátását
ügyvédi és könyvvizsgálói háttérrel.

Könyvelés: főkönyv, naplófőkönyv, pénztárkönyv
Munkaügy: bérszámfejtés, egyéni nyilvántartások, 
SZJA-bevallások, adatszolgáltatások (APEH, MEH, 
NYENYI), magánnyugdíjpénztár
Analitikák, nyilvántartások: tárgyi eszköz, áfa, 
szigorú számadású, vevő-szállító stb.
Apeh-ügyintézés teljes garanciával, szerződéssel, 
elérhető árakon.

St-R-AS Bt. • Budakeszi, Knáb J. u. 29.
Tel.: 23-457-138, 23-457-139, +36-20-355-4033

E-mail: stras@interware.hu

1948-ban kezdték el építe-
ni az elmúlt évtizedekben 
nagy népszerűségre szert 
tett, akkor még Úttörővasút 
elnevezésű létesítményt. 
Április 14-én ünnepelte 70. 
születésnapját a Széchenyi-
hegyi Gyermekvasút. Ün-

nepi különvonattal és a 
hűvösvölgyi járműtelepen 
nyílt nappal várták az 
érdeklődőket. Ezzel a ren-
dezvénnyel kezdődik a vala-
mennyi kisvasutat bemutató 
éves programsorozat is.

Egy hetvenéves gyermek

Bár az időjárás időnként 
igen csak megtréfált ben-
nünket idén, de hullhatott 
akár a hó is, mutathatott mí-
nuszt a hőmérő, az útburko-
lati jelek átfestése biztosabb 
támpont a tavasz érkezésére 
mint akár a meteorológusok 
vagy a naptár.

Így volt ez Budakeszin is, 
ahol a főutca teljes szakaszán 
a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. megbízásából az úttest 

keresztirányú jelzéseit nem-
rég friss fehérre átfestették.  
(Hogy mi lesz a hosszanti 
irányú jelekkel, arról nem 
szól a fáma – egyelőre.) 

Ugyancsak nevezett város-
ból származó hír, s ugyancsak a 
népi meteorológia tavaszjelző 
megfigyelése: elkezdődtek az 
idei útfelújítások. Az első fecs- 
ke (A hónap képzavara – a 
Szerk.) a Reviczky utca.

tb

A tavasz biztos jelei a flaszteren

Talán a bűnüldözésben is 
előnyt jelent majd, hogy a 
rendőrségen is kezd teret 
hódítani az elektromos autó. 
A villamos járművek köztu-
domásúlag sokkal halkab-
bak, mint robbanómotoros 
társaik, autós üldözéseknél 
például ezért az üldözöt-
tek később észlelik, hogy a 

rendőrök a nyomukban van-
nak.

Így van-e vagy sem, min-
denesetre áprilisban vehet-
ték át a zsámbéki rendőrök 
azt a Nissan Leafet, amelyet 
Zsámbék, Tök, Perbál és 
Herceghalom önkormányza-
ta adományozott részükre.

eszt

Dodzsemmel a bűnözők nyomában

Hatodik alkalommal rendezték meg a BusExpo szak-
kiállítást április 25-én Zsámbékon, ahol az autó-

buszos szakma képviselői mutatkoztak be a nagyközön-
ségnek.

Batsoft31 Kft.

javítása
Számítógépek 
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés, 
archiválás

www.batsoft31.hu
e-mail: batsoft31@t-online.hu

tel: +36 30 973-2502
Budakeszi, Fő utca 56.

Számítógépek

Archív fotó az építkezés 
kezdetéről

LÁMA-VILL

Budakeszi, Fő u. 217.
Tel.: 06/23-451-163

villamossági 
szaküzlet
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BUDAKESZI

Május

7. hétfő, 18.00
Agyagvirág kiállítás
Közreműködik: Hajdan Vali, Ker-
tész Attila és Dévai Nagy Kamilla
Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pont (EFMK)
9. szerda, 18.00 
Dr. Buda László pszichológus 
előadása 
EFMK
10. csütörtök, 19.00 
A budai Várhegy hidrogeológiája
Dr. Hajnal Géza előadása
Szt. László Közösségi Ház (KÉSZ 
szervezés)
12. szombat, 11.00 
Csiribiri
Halász Judit műsora gyerekeknek 
(EFMK)
18.00
Szombat esti randevú
Retro Muzik (EFMK)
13. vasárnap, 16.00 
Zwickl Polka Partie (EFMK)
19. szombat 
Nyílt Nap a Budakeszi Vadas-
parkban

23. szerda, 18.00 
Sebestyén Elemér: 
Segítség, megnősülök!
Pindroch Csaba egyszemélyes 
komédiája
25. péntek, 18.00 
Üzbegisztán
Dr. Fehér György úti beszámolója 
EFMK
28. szombat, 9.30-17.00
Városi Gyereknap
a Mamutfenyőknél
29. vasárnap, 19.00
A Wall Street farkasa
KultFilmKlub
Rathauskeller

BUDAörS
Latinovits színház
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Május

9. szerda, 18.00 
Szellemidézés – Psota Irén
12. szombat, 19.00 
Fény presszó
Bemutató előadás
13. vasárnap, 19.00 
A házasságszerző
16 szerda, 10.00 
Cerka Tinka és a szürke Lord 
Városi Ifjúsági Klub
18. péntek, 10.00 
Ebcsont és nyúlcipő 
Városi Ifjúsági Klub
19.00 
Álarcosbál
19. szombat, 11.00 
Ebcsont és nyúlcipő 
Városi Ifjúsági Klub
19. szombat, 11.00 
A két Lotti

20. vasárnap, 19.00 
A házasságszerző
21. hétfő, 19.00 
Liliomfi
22. kedd, 19.00 
Fény presszó
23. szerda, 19.00 
Komámasszony, hol a stukker?
25 péntek, 19.00 
A sötétség hatalma
26. szombat, 11:00 
Cerka Tinka és a szürke Lord
Városi Ifjúsági Klub 
28. hétfő, 10.00 
Cerka Tinka és a szürke Lord 
Városi Ifjúsági Klub

K u l t u r á l i s  a j á n l ó , MÁJUS

Mentségemre szóljon, nem ez volt ere-
deti szándékom, amikor a zöldségesben 
észreveszem az előttem álló két, harmin-
cas éveiben járó, csinos fiatalasszonyt. 
Pont azt a pultot takarják ki, ahova én is 
törekszem. 

– Már annyiszor szerettem volna 
kipróbálni, de az az igazság, még soha 
nem készítettem, nem tudom, hogy fog-
jak hozzá.

– Pedig olyan egyszerű, figyelj – s 
kezdődik a gasztronómiai kiselőadás, a 
beavatás a spárga, e valódi tavaszi cse-
mege elkészítésének rejtelmeibe. 

A spárga nekem is igazi kedvencem.  
Gyakorlott mozdulatokkal a vasta-
gabbik végét nézem, nem fás-e, 
aztán a csúcsát, azon látni, meny- 
nyire friss. Elégedetten teszem vissza az 
árut a polcra, az árcédulán a szám is, azt 
hiszem, ár-értékarányos, amikor a még 
mindig előttem csicsergő hölgyek beszél-
getésfoszlányaiból kiveszem, spár- 
gaértekezésük érdekes fordulatot vesz.

– A Lacinak is a kedvence. No és 

képzeld – hajol a tapasztaltabb hölgy 
partneréhez –, kétszer hat! Először az 
asztalnál, aztán este, khm, az ágyban…

 Most következnék a legérdekesebb 
rész, de ekkor már a másik füléhez for-
dul, s úgy folytatja.  Azt látom, a másik 
elpirul. Hogy min kuncoghatnak, csak ta-
lálgatni tudom, a spárga csodálatos ha-
tásáról, már ami a szerelmi vágyfokozást 
illeti, magam is hallottam ezt-azt.

– Nem éppen olcsó – latolgatja a 
másik, de már látszik, hogy vásárolni 
fog, csak még további bá-
torításra vár a másiktól, jó 
női szokás szerint, aki elő 
is jön a tromffal:

– Minden relatív, drá-
gám, a „kék csodánál” 
sokkal olcsóbb! Számolj, 
egy tabletta árából mennyi 
spárgát vehetsz, ráadásul 
ez még igazi ínyencfalat is.

Ezen aztán megint jót 
derülnek. Immár föloldód-
va, folytatódik az afrodiz-

iákum hatású zöldségekről a termék-
bemutató. Éppen az édeskömény kerül 
szóba, s a szemléltető oktatás elveinek 
megfelelően, egy szép példányt le is 
emel a polcról az asszonyka. Aztán vég-
re elindulnak, s én is odaférek a gondo-
lához. A kasszánál találkozunk újra. Im-
már másról folyik a szó.

– Pontmestered van? – kérdi az 
egyik, bizonyítván, hogy a Príma törzs-
vásárlói programja milyen népszerű: a 
Pont Master a vevők nyelvében már 
Pontmesterre magyarosodott. – Nii-
incs? Na, akkor most itt, a „Kasszás 
Erzsinél” kérsz azonnal egy kártyát, 
majd mindent elmagyarázok odaát a 
bisztró teraszán. Vendégem vagy egy 
kávéra.

Étekfogó

ÉletkÉpek a príma Élelmiszer-áruházakból

Májusi spárgával a csúcsra
Kár is lenne tagadnom: megint kihallgattam egy beszélgetést. S hol másutt, mint 
kedvenc bevásárló-helyemen, a Príma élelmiszer-áruházban. 

Adnál egy falatot?

XVI. TElKI 
FESZTIVál 

májUS 10-12.
Program: http://www. 
telki.hu/index.php/telki/ 
h i r e k / 4 0 7 - t e l k i - 
fesztival-2018
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AUTÓS-MOTOROS ISKOLA 
BUDAKESZIN

www.keszijogsi.hu
Budakeszi, Dózsa Gy. tér (alsó CBA-parkoló)

ELMÉLET: az iskola székhelyén
VEZETÉS: (indulás és érkezés) Budakeszin, 
NÁLAD vagy a Dózsa Gy. téren

ÉRDEKLŐDNI: személyesen az Autósiskolában: 
H. és P. 10-16; K. és Cs. 10-18; Sze 10-18 és 18.30-20 óráig

Tanfolyamok egész évben, 
kéthetente csütörtökön

Iskolavezető: KUTI TAMÁS
06 (30) 948 2435 (hétvégén is)
info@keszijogsi.hu

HA TALÁLSZ NÁLUNK VÉGZETT, ELÉGEDETLEN TANULÓT, 
NAGY KEDVEZMÉNYT KAPSZ!

• Mérsékelt árak – türelmes oktatók – 
 klímás, manuális és automata autók – 
 kedvezmény (A+B= –15.000 Ft)
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK:
• Gyorsított képzés (B: 5 hét, A: 4 hét)
• Elsősegélynyújtás-tanfolyam 
 és vizsga helyben!
• Oktató házhoz megy 
 (egyéni elmélet 2 főtől házhoz)
• Vizsgadíjak honlapunkon: 
 www.keszijogsi.hu

Autó Motor
B SM A-1 A-2 A B-vel A-1

Elmélet 31e 20e 20e 20e 20e 10e
Gyakorlat 129e 49e 58e 69e 94,5e 6e
Összesen 160e 69e 78e 89e 114,5e 16e

A budakeszi templomrom-kert a város 
egyik legszebb szöglete, a templomdom-
bot és a rajta emelkedő köveket félig 
körülölelő patakkal (kiváltképp, amikor 
csapadékosabb időjárás esetén medrében 
víz is csordogál), a területen álló ősi hárs-
fával, amiről tudjuk, középkori osszáriu-
mot rejt gyökerei alatt.

A történelmi levegőt árasztó, vadregé-
nyes hely fölfedezése, első régészeti föl-
tárása és a romkert kialakítása is (sok 
egyéb mellett) a néhány éve elhunyt, Bu-
dakeszi iránt mélyen elkötelezett Siklósi 
Gyulának köszönhető.

Hogy a régész óvó figyelme az utóbbi 
években már nem terjedhetett ki erre a 
művére, meg is látszik rajta, a középkori 
falak omladoznak, kövei közül sok el-
mozdult a helyéről, s az egész létesítmény 
nincs olyan állapotban, amilyen a törté-
nelmi értékéhez méltó lenne.

Ezt persze nem csak mi, hanem a terü-
let gazdája, budakeszi Római Katolikus 
Plébánia is tudja. (Említést érdemel még, 
hogy a romkert hasznosítására megál-
lapodás van, ami tudomásunk szerint ma 
is él, a Plébánia és a Teátrom Alapítvány 
között, amely a terület kulturális haszno-
sítására alakult.) 

Az egyház még tavaly nyújtott be 
kérelmet (megjegyezzük: harmadszorra) 
az „Egyházi épített örökség védelme és 
egyéb beruházások” elnevezésű, az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma által 
meghirdetett pályázatra.  Célja a Havas 
Boldogasszony római katolikus plébánia-
templom és környékének helyreállítása. 
Mindenesetre tény, hogy a megpályá-
zott összegnek (kis híján 15 millió) 
kevesebb mint az 
egyharmadát nyer- 
te el. A megítélt 
4 millió forintot Bu-
dakeszi helyhatósága 
a felével, kétmil-
lióval még megtold-
ja. (Hadd ne írjuk azt, 
most, hogy egy helyi 
lakos, Kásler Miklós, 
aki ráadásul az egy-
ház iránt is mélyen 
elkötelezett, került az 
emberminisztérium 
élére, a jövőben – az 
említett pályázat u-
gyanis folyamatos 
– talán kedvezőbb 
elbírálásban része-

sül majd Budakeszi, ugyanis szerintünk 
nem ilyen szempontok szerint kellene 
eldőlniük a dolgoknak.)  

Az összeg mindenesetre a projekt első 
ütemére: a templom ősi, oldalbejára-
tának teljes akadálymentesítésére és a 
romtemplom első ütemű, részleges állag-
megóvására elég lesz.

A munkák Dr. Déry Attila Ybl díjas épí-
tész tervei alapján már meg is kezdődtek, 
amelyek idejére az oldalbejárat mindvé-
gig zárva lesz.

Ozirisz Abbot

A romokat is óvni kell

Számító-
gépes 
futómű-
állítás

Szerelés

Olajcsere 
BP kenő-

anyagokkal

Műszaki 
vizsgáztatás

Rácz Csaba autószerelő mester
Budakeszi, Fő u. 149.

06 (23) 451 002, 06 (30) 9486 185

GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

Bús düledékeiden
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Hogy mi indít arra egy ameri-
kai építészt, hogy sikeres pá-
lyafutásának lezárása után 
Magyarországon, méghozzá 
Tökön telepedjék le, az ta-
lán az elkövetkező pár sor-
ból kiderül, de nem árulok el 
nagy titkot, ha előre jelzem, 
a megfejtéshez a régi francia 
bölcsesség talán közelebb 
visz: Cherchez la femme!

Aurell William David a 
minnesotai (USA) Grand 
Rapid városában szü- 
letett. Felsőfokú tanulmányait 
a Michigani Ann Arbor Egye-
temen végezte, ahol építész-
mérnöki diplomája mellett 
képzőművészettel, formater-
vezéssel is foglalkozott. 

Szakmai munkásságának 
javát Kaliforniában fejtette 
ki, ahol az egyetem után 
letelepedett. Ebben az állam-
ban több, jelentős középül-
etet tervezett, többek közt 
kórházakat, múzeumokat, 
de még börtönt is, ami, ke-
vesen tudják, az egyik leg-
bonyolultabb szakmai fela-

dat. Áruházak tervezésével 
is foglalkozott, s számos ház 
kivitelezését irányította szak-
mailag.

A kilencvenes évek dere-
kán vette el jelenlegi felesé-
gét, egy magyar hölgyet, s 
ez vezetett el odáig, hogy a 
házaspár 2010-ben a Zsám-
béki-medence északi pere-
mén, a festői Tökön telepe-
dett le.  A. W. D. sosem lett 
hűtlen ifjúkori nagy sze- 
relméhez, a festészethez: 
építészi munkássága mel-
lett számos, főleg csoportos 

kiállításon vett részt alko-
tásaival szülőhazájában. 
Magyarországra történt át-
települése óta elsősorban en-
nek szenteli idejét, de a helyi 
közösségben is aktív szerepet 
játszik: megalapította pél-
dául az American-English 
Tea Clubot, ahol a töki és 
környékbeli anglofonok gya-
korolhatják a nyelvet.

Ugyancsak ő a helyi Paj- 
ta Galériában működő Mű-
vészet és Kultúra Világa 
Egyesület vezetője.

Május 9-éig volt látható 
életmű-kiállítása a budakeszi 
Erkel Ferenc Művelődési 
Központban.

Borz Tóbiás

Ha egy amerikai Tökre települ

Május első hetében rendezték meg, immár 21. alka-
lommal magyarország egyik legnagyobb ingyenes kul-
turális seregszemléjét, a Budaörs Fesztivált. öt nap 
alatt 8 helyszínen mintegy 460 produkció  várta az 
érdeklődőket.

*
Budakeszi alighanem legnagyobb múlttal rendelkező, 
a város  kulturális, társadalmi és közéletében az egyik 
legaktívabb, a legtöbb értéket teremtő, illetve újjáteremtő 
Szépítő Egyesülete április 9-én megtartotta éves beszámoló 
közgyűlését.

Bár még csak most írták ki a 
pályázatot, így aligha tudhatja 
bárki, milyen funkciója lesz a 
budaörsi Lévai utcában talál-
ható, elhagyott trafóháznak, 
csak jelezzük, hogy egy buda-
pesti rokon létesítmény évek 
óta ad otthont egy igen sikeres 
kulturális intézménynek (Trafó 
Budapest). Hátha Budaörsön 
is indíttatva érzik magukat ettől 
majd valakik? Mindenesetre a 
város nyilvánosan meghirdette 
a volt transzformátorház bér-
beadás útján történő hasznosí-
tását. A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. június 1. 

Trafó Budaörs
önarckép

SZOMBATON IS NYITVA!
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HALLÓKÉSZÜLÉK

NINCS!
(Üzletházunkban a hallókészü-
lék-szaküzlet bezárt!)

ELEM
Hallókészülékekbe való

VAN!
HOL?

Hát a szomszédban: 

Elek-Ék Óra-ékszer
ÁTRIUM ÜZLETHÁZ
Budakeszi
Fő u. 43-45.

TV, video, rádiósmagnó,
CD-lejátszó, DVD-lejátszó,
lemezjátszó, távszabályozó

és háztartási kisgépek
szakszerű javítása garanciával

Budakeszi, Széchenyi u. 4.
kemeny.endre@mailbox.hu

Kemény Endre
műszerész

Tel./Fax: +36-23-455-251
Mobil: +36-20-971-1120

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Elek István és Gyöngyi ötvös-aranyműves mesterek
Óra és Ékszer

Átrium Üzletház
Budakeszi, Fő u. 43-45. 
I. emelet
Telefon: 06 (20) 9566 300
Nyitva tartás: 
hétfőn, szombaton, vasárnap 
zárva, K-Cs 10-18 óráig

Ékszer-eladás, -javítás és 
-készítés méltányos áron. 

Cserearanyból is
Egyedi ékszerek készítése 

(egyedi rendelés)
Fájdalommentes 

fülbelövés, ékszer
Óra és óraelem-csere

Ékszer: a legjobb
szerelmi zálog

Budakeszi Házak 
Ingatlaniroda

2092 Budakeszi, Kagyló u. 5.
Telefon: 06 (23)457 172; fax: 06 (23) 457 173; mobil: 06 (20) 25 93 179
web: www.budakeszihazak.hu; e-mail: budakeszihazak@gmail.com
Várjuk kedves ügyfeleink megbízását!

Lencz Judit

Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk 
Budakeszin és környékén 

ügyfeleink számára.
*

Tekintse meg választékunkat honlapunkon!

A részletek felől 
érdeklődjék 

üzletkötőnknél!

VÍZ-GÁZ, központifűtés-szerelő
Vállalok teljes körű…
… vízvezeték-szerelést csapcserétől 

a csőtörésig
… kerticsap-szerelést
… vízóra-kiépítést
… vízvezeték-kiépítést
… központifűtés-szerelést
… kazáncserét
… gázvezeték és -készülékszerelést
… szennyvízcsatorna-kiépítést és 

dugulás-elhárítást

BÁLINT JÓZSEF
Víz-Gáz-Központifűtés-szerelő

Hívjon bizalommal
06 (20) 370 74 17

A Budaörsi repülőtér az ország legrégebbi 
kisgépes nemzetközi repülőtere. Központi 
épülete 1937-ben épült, ipari műemlék. 

A Budaörsi-medencében fekvő, fűvel 
borított terület Budaörssel határos, de 
közigazgatásilag Budapest XI. kerüle-
téhez tartozik, amin belül Örsöd város-
részben található.

Tengerszint feletti magassága 126 m.
1935-től kezdődhetett meg az épít-

kezés. A tervpályázat két nyertese Bier-
bauer Virgil és Králik László lettek, a két 
eltérő tervet a bíráló bizottság egyaránt 
a legjobbnak ítélte és ezért közös terv 
készítésére szólította fel őket. Külön 
említést érdemel, a kör alakú központi 
várócsarnok felső párkányát díszítő fo-
tómontázs művészettörténeti jelentőségű 
volt, de sajnos, a második világháborúban 
megsemmisült. A háború végére gyakor-
latilag az összes budapesti repülőteret 
lebombázták (a félig kész Ferihegyi-
repülőteret is), és a Budaörsi repülőtér 
maradt a legjobb állapotban, ezért a 
háború után innen kezdődött a hazai 
repülés újraindítása. Ideiglenesen ez lett 
Magyarország nemzetközi repülőtere. 
Ma már főként sportrepülőgép-forgalmat 
bonyolít le.

Manapság mégsem elsősorban ezért 
került a figyelem középpontjába.

A létesítmény évtizedeken át a Magyar 
Repülő Szövetség kezelésében volt, azonban 
tavaly jelentős változások történtek.

Mint kiderült, a Szövetség jelentős 
bérletidíj-tartozást halmozott föl a tu-
lajdonosként eljáró Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelővel szemben. Az MRSZ 
viszont arra hivatkozik, hogy az üze-
meltetés során jelentős összegeket költött 
a létesítmény állagmegóvására és fejlesz-
tésére, amit  méltányos lenne beszámítani 
a bérletidíj-tartozásba. A jogvita 
alighanem elhúzódik még egy ideig, de 
a vagyonkezelő nem vette figyelembe a 
szövetség érveit, s miu-
tán a több mint félszáz 
millió forintos követelé-
sének nem tudott érvényt 
szerezni, szerződést bon-
tott a repülőszövetséggel. 
Az üzemeltetés jogát 
pedig ideiglenesen, s 
itt kezdődnek a fur-
csaságok, átadta az Aero-
globe Kft.-nek.

Azt az oknyomozó 
újságíróknak eddig nem 

sikerült kideríteniük, hogy miként került 
a képbe a cég, hogyan nyerte el az üze-
meltetési jogot (netán pályázat útján)?

Ami tudható, hogy a Kft. ugyanannak a 
családnak az érdekeltségi körébe tartozik, 
amelyik két évvel ezelőtt, amúgy épp a 
budaörsi repülőtérről indulva, vidéki lag-
zira röpítette helikopterén máig tisztázat-
lan körülmények között Rogán miniszter 
urat családostul.

A legújabb hírek szerint az ideiglenes 
üzemeltetésre kiszabott 180 nap nemrég 
lejárt, de ennyi idő nem volt elegendő 
a vagyonkezelőnek, hogy lebonyolítsa 
azt a pályázatot, amely tartós megoldást 
hozna a repülőtér működtetésére. Az 
ideiglenes megállapodást így aztán meg-
hosszabbították.

Bató Borisz

Légörvény, kérjük az öveket becsatolni

A híres csarnok eredeti 
pompájában, 
az azóta megsemmisült, 
térhatású fotómontázzsal
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Termékek listaár alatt
Szaniterek, csaptelepek, fürdőszoba-bútorok, 

tükrök, kádak, zuhanyfülkék, mosogatók, 
kiegészítők

Nyita H-P 8.00-17, Szo. 8.00-12 óráig
Telefon: 06 (23) 452 481

Fürdőszoba-felszerelés 
és Csempeszaküzlet

Budakeszin,  a Fő u. 261-ben
(A Gazdabolt mellett)

Vadaspark Étterem keres konyhai 
kisegítő munkakörbe, női és férfi 
munkatársat, teljes munkaidőben

Jelentkezés a 06/1-275-2436 telefon-
számon, vagy fényképes önéletrajzzal, 

a vadaspark@vadasparkrest.com 
email-címen

Ki tudja, mi lehetett a levegőben 
vidékünkön április 16-án? Amit 
tudunk, a budaörsi közlekedési 
rendőröknek sok dolga akadt 
ezen a napon. Annyira, hogy 
pilisvörösvári kollégáiknak is 
be kellett segíteni. De ne szal-
adjunk előre.

Tinnyén kezdődött, egy 
egyszerű közúti ellenőrzéssel, 
ami a fél megyére kiterjedő ül-
dözésbe torkollott. Egy 37 éves 
úrvezető megállás helyett ámok-
futásba kezdett, mely során több 
járművet is megrongált. Végül a 
Perbál felé vezető, 102-es úton 
egy autóbusz állította meg a 
személyautót nem éppen finom 
módszerrel (összeütköztek u-
gyanis), de a sofőr kipattant, s 
gyalog folytatta menekülését. 

A rendőrök bizonyultak für-
gébbnek, így aztán a hajsza 
véget ért. Az illetőt elfogták, 
előállították, és eljárást indítot-
tak ellene.

Annyira lekötötte a budaörsi 
kapitányság embereit a fenti 
eset, hogy a pilisvörösvári 
rendőröktől kellett segítséget 
kérni, hogy az este hét óra előtt 
pár perccel történt balesethez 
a hatóság kivonulhasson Telki 
és Budakeszi között (103-as 
út). Személyi sérülés ugyan 
nem történt, de a két összeüt-
között autó valamelyikéből 
szivárgó üzemagyag semlege-
sítése nem kevés gondot, s 
komoly fennakadást okozott a 
forgalomban.

Zoia Brots

Üldözés 4 keréken és lábbuszon

Négyen egy ellen
Négy tehergépjármű és egy személyautó ütközött össze eddig 
tisztázatlan körülmények között, az M1-es autópályán. A bale-
set április 19-én, kora délután (13 óra körül) történt a 28-as 
és a 29-es kilométerszelvény között, Herceghalom térségében. 
A balesetben egy személy megsérült.

Kigyulladt egy kamion 
Zsámbékon, április 18-án 
délelőtt az Ady E. utcában. A 
gépkocsivezetőnek az utolsó 
pillanatban sikerült kiugrania 
a gépkocsiból. A tüzet végül 

a bicskei önkormányzati, va-
lamint a zsámbéki önkéntes 
tűzoltók fékezték meg.

Személyi sérülés nem történt. 
A tűz okát szakértők vizsgálják.

Gyalogosbaleset volt április 5-én, Budakeszin, délután fél 
öt körül, a művelődési házzal szemben. A 75 éves, egyedül-
álló, nagyszénászugi asszony nem a kijelölt gyalogosátkelő-
helyen akart átmenni az úttest túloldalára. A lassan araszoló 
autósorból az épp legközelebb haladó jármű elé lépett, a 
vezetője erre nem számított, a kocsival fellökte. A fejsérülé-
sei alighanem az esés következményei voltak, és nem tűntek 
súlyosnak, de mentők vitték el.

tim

Eladót felveszünk 
Telki pékségünkbe. 
Érd: 06-30/938-2410

Hogy Ön nyugodtan 
aludhasson!

RFM Könyvelőiroda
Budakeszi, Fő u. 32.

Rácz-Fodor Gáborné  Mariann
06 20 9846337

rf.mariann@vipmail.hu
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Kérjük, támogassa adója 1%-ával 
Magyarország legrégebben alapított 
állatvédő civil szervezetét, 
a Herman Ottó Állatvédő Egyesületet 
(HEROSZ)!

Sport- és svédmasszázs 
Budakeszin

Szeretettel várom családi házban 
kialakított masszázs-szalonomba. 
Igény szerint Budakeszi egész terü-
letén házhoz is tudok menni.

Bejelentkezés: 
06/70-550-6880

www.keszimasszazs.hu

Nem véletlen, hogy a magyarok magukat 
jogász nemzetnek tartják.  Az alábbi hír 
kapcsán immár nem jogtalan, hogy ezt 
rajtunk, magyarokon kívül mások is elis-
merjék. Öt fiatal esetében mindenesetre 
az elismerés már megvolt. Történt ugyan-
is, hogy az ELTE fiatal joghallgatóiból 
összeállított csapat nemrég világraszóló 
sikert aratott Washingtonban, amikor is 
fölényesen elnyerték a washingtoni Nem-
zetközi Jogi Perbeszédverseny abszolút 
első helyét. Méghozzá nem akármilyen 

mezőnyben: a világ 120 egyeteme indí-
totta el csapatát, melyek között a nem-
zetközi ranglistákat vezető intézmények 
is voltak. Olyanokat utasítottak maguk 
mögé a magyarok, mint például a Yale, 
a Berkeley, az NYU, a King's College, a 
UCL válogatottjai.

De nézzük, miből is állt a verseny.
Az ifjú joghallgatóknak 25 oldal 

terjedelmű jogeset alapján kellett kidol-
gozniuk mind a felperesi, mind az alperesi 
érvelést. A hallgatóknak egyenként 60-70 
oldalas angol nyelvű beadványokat kel-
lett készíteniük, amelyen szeptembertől 
január közepéig dolgozhattak. A szóbeli 
fordulón a peres felek háromfős bírói 
testület előtt adták elő a 45 perces, angol 
nyelvű perbeszédüket, amihez a joganyag 
teljes körű ismeretén túl kiemelkedő re-
torikai képességre, gyors reakciókészsé-
gre, valamint a jogászi vitakultúra magas 
szintű ismeretére is szükség van. A Philip 
C. Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszéd-
verseny 60 éves hagyományával a leg-
nagyobb múltú és legnagyobb, jogha-
llgatók számára rendezett nemzetközi 
megmérettetés a világon. A versenyen 
közel 100 országból évente mintegy 600 
csapat vesz részt. 

Külön említést érdemel, hogy a magyar 
hallgatóknak ugyanúgy angol nyelven 
kellett versenyezniük mind írásban, mind 
szóban, és az amerikai joganyagban is ma-
gas szinten kellett eligazodniuk. Az ELTE 
csapatát Balázs Gergő, Bazánth Barba-
ra, Buda Zolta, Németh Olívia és Orosz  
Dzsenifer alkotta. Bazánth Barbara, Buda 
Zolta és Németh Olívia egyben a Mathias 
Corvinus Collegium tagjai.

Külön öröm, egyúttal magyarázat arra, 
miért is teszünk említést e sikerről, hogy 
az ötfős magyar válogatott egyik tagja, 
Balázs Gergő budakeszi illetőségű.

Szobi Rita

Jogász nemzet, jogász nemzedék

FutaKeszi
Budakeszin sokan futnak szabadidejük-
ben. Erre kiváló lehetőséget nyújtanak 
az erdei utak, ám az időjárás nem mindig 
teszi lehetővé a terepfutást.

Hamarosan egy 400 méteres futópá-
lya szolgálja majd a sportolni vágyókat, 
ami pályázati pénzből, a füves focipálya 
mellett lesz kialakítva. A pálya a hét min-
den napján, napkeltétől napnyugtáig lesz 
nyitva. Javasolnánk, hogy – különösen a 
téli időszakra tekintettel – jó lenne megvi-
lágítani a pályát és a rövid nappalok ide-
jén késő estig megnyitni.

Balázs Gergő, 
Budakeszi
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Közel van hozzám. Közel áll hozzám

Keresse üzleteinket a Budakörnyéken:
 BIATORBÁGY, CSODASZARVAS U. 2.; 
 BUDAKESZI, DÓZSA GY. TÉR 1/A; 
 ETYEK, KÖRPINCE U. 4.; 
 BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 52-54., 
 PÁTY, SOMOGYI B. U. 3.
 TELKI, NAPSUGÁR U. 2.

Május. A kerti partik szezonja. Szeretné kivágni a rezet a baráti társasága előtt? 
A Príma élelmiszer-áruházakban minőségi tőkehúsokból és előre pácolt grillhú-
sokból válogathat. Hogy a képen látható, tűzről pattant menyecske is ott lesz-e, 
az Ön dolga. Meg hogy tűzrevaló is legyen elég. Ne feledje: nálunk faszén is van!

Irány a kert!

Izzik a tűz, de ki 
szítsa, ma nincs

Albitzné Katsányi Olga
ingatlanközvetítő, értékbecslő, 

a MIOSZ tagja

Tel: 06-20-248-2433
e-mail: olgaingatlan@gmail.com
Honlap: www.olgaingatlan.hu 

20 éves tapasztalat Budakeszin 
és környékén, kedvező jutalék, 

ingatlan tanácsadás!!

Sokan félnek az ingatlan adásvételtől, 
a változástól, hogy fölborul az életük. 
Pedig nem kell fejre állni. 
Bízza ingatlanügyeit rám!

Nem kell 
fejre állni!

A Budaörsi Rendőrkapitányságon indult 
eljárás jármű önkényes elvétele bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
két balajti férfi ellen.

A nyomozás adatai szerint a 20 éves és 
a 23 éves férfiak 2018. április 15-én este 
egy kft. tulajdonát képező tehergépkocsit 
a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül, 
saját indítókulcsával a cég pilisszentiváni 
telephelyéről elvittek. Ezt követően a gép-
kocsit felváltva használták, majd Tinnye és 
Pilisjászfalu között hátrahagyták.    

A budaörsi rendőrök a bűncselekmény be-
jelentését követő egy órán belül azonosították 
majd előállították a feltételezett elkövetőket, 
akiket gyanúsítottként hallgattak ki.

A két férfi ellen a további eljárást a Bu-
daörsi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztá-
lya folytatja..

Halálos döfés

Április idusán, szombatról vasárnapra vir-
radóra gyilkosság történt Zsámbékon.

A meglehetősen szűkszavú rendőrségi 
közleményekből annyi tudható, a baljós 

éjszakán egy társaság két férfi tagja össze-
szólalkozott, majd az utcán dulakodni kez-
dett. Egyikük kést rántott, és megszúrta a 
másikat. Információink szerint a combon 
döfött, 27 éves sértett ezt követően el akarta 
hagyni a helyszínt, de néhány méter megté-
tele után összecsuklott, és kisvártatva meg-
halt. A szúrás alighanem fő eret érinthetett, 
a halál közvetlen oka, értesüléseink szerint, 
elvérzés volt.

A helyszínre riasztott rendőrök hamar 
azonosították a bűncselekmény föltételezett 
elkövetőjét, egy, az áldozatánál épp tíz 
évvel ifjabb fiatalkorút. Elfogása után 
előállították, gyanúsítottként kihallgatták, 
őrizetbe vették. Jelenleg előzetes letartózta-
tásban van.

Ellene a Pest Megyei Rendőrfőkapi-
tányság halált okozó testi sértés bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytatja az eljárást.

Nem hivatalos értesüléseink szerint az 
elkövető vagy nem magyar, vagy kettős ál-
lampolgár.

A nagyszombati persely fosztogatói

Lopni csúnya dolog, templomból különösen. 
Na de hogy épp nagyszombaton, és a község 
szegényei számára fenntartott adománygyűjtő 
perselyt! Ki hallott már ilyet! Márpedig most 
hallanak a nyájas Olvasók, ugyanis épp ez 
történt április 31-én Zsámbékon.  Két férfi a 
zsámbéki templom a „Községünk szegényei 
részére” feliratú perselyt fölfeszítette, és a 
benne talált adományozott pénzt elvitte.

Szemtanúk még látták őket olajra lép-
ni egy Forddal, s az esetet bejelentvén a 
rendőröknek, azok forró nyomon eredtek 
a nyomukba. Kevesebb mint egy fertály 
óra alatt már meg is állították őket az M1-
esen, ahonnan a kapitányságra kísérték egy 
kis elbeszélgetésre. A készpénz előkerült, a 
Budaörsi Rendőrkapitányság lopás bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytat nyomozást a 48 éves és az 50 éves bu-
dapesti férfi ellen.

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Tallózás a vidék bűnügyeiből

A bűn zenitje, halál nadírkor
A krimik epicentruma az elmúlt hetekben Zsámbékra esett és a hónap kellős 
közepén kulminált. A perselypénz meglett, az elvett élet nem.
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